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RAPORTUL ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV – EDUCATIVE 
pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 
 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

   1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială  
Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2017-2018 a însemnat realizarea la timp a 

următoarelor documente: Planul de dezvoltare al şcolii; Planul de şcolarizare; Programul 
managerial semestrial/anual, Planul Operațional; Oferta educaţională; Programul activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare; Programele de activităţi anuale şi semestriale ale catedrelor şi 
comisiilor de lucru; Statul de funcţii; Proiectul de buget pe 2018; Tematica şedinţelor Consiliului 
Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie. 
 
 1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 

 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

La începutul anului şcolar 2017-2018, prin decizii interne s-au numit: secretarii consiliului 

profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisii  metodice şi de lucru. Responsabilităţile 

privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din şcoală s-au repartizat prin 

delegare membrilor consiliului de administraţie, şefilor de comisii.  

Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul Intern, 

programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost realizat până la 

11.09.2017.  

Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor 

compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie s-au 

inclus, pentru fiecare lună, analize ale activităţilor şi problemelor fiecărui compartiment 

respectiv comisie.  

 

1.3 Management strategic; Management operational 

 

La baza realizării documentelor de proiectare managerială a stat viziunea instituţiei de a 

dezvolta şi consolida formarea culturii generale şi economice a elevilor precum şi dezvoltarea 

competenţelor MaST, în contextul europenizării şi internaţionalizării şcolii, precum şi misiunea 

şcolii de formare profesională a elevilor în domeniul afacerilor, ca viitori manageri şi oameni de 

afaceri, de îmbunătăţire a învăţământului general şi de specialitate, de crearea de parteneriate 

educative cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu instituţiile de învăţământ. 

 Prioritară pentru instituţie a fost activitatea de pregătire profesională a elevilor, de 

asigurare a condiţiilor optime pentru studiu, de asigurarea securităţii acestora. 

 În realizarea activităţilor propuse, s-a pornit de la analiza activităţilor anterioare, de la 

rezultatele obţinute în anul anterior.  

 Pornindu-se de la conţinutul P.D.I., de la strategiile abordate, avînd la bază prorităţile din 

P.R.A.I. şi P.L.A.I. s-a realizat P.A.S.-ul, Programul managerial anual şi cel semestrial, punându-

se accent pe procesul de informatizare a instituţiei, pe reabilitarea bazei materiale, pe crearea 

unui mediu de disciplină, securitate şi protecţie, pe iniţierea unor parteneriate strategice.  
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Dacă informatizarea şi reabilitarea bazei materiale nu s-a realizat în întregime, procesul 

necesitând o perioadă mai mare de timp şi mai multe fonduri, celelalte scopuri strategice au fost  

realizate aproape în totalitate.  

 Rezultate bune în activitatea unei instituţii se obţin dacă organizarea întregului proces 

este realizată din timp şi conform obiectivelor. 

 În cadrul instituţiei noastre există organizate compartimente care acoperă toate direcţiile: 

compartimentul secretariat, compartimentul financiar, compartimentul didactic, compartimentul 

didactic auxiliar, compartimentul nedidactic, compartimentul managerial, toate funcţionând după 

programe şi reguli bine stabilite, având responsabilităţi cuprinse în fişele posturilor ale 

componenţilor. Pentru fiecare clasă există consiliul profesorilor clasei cu activităţi semestriale. 

La nivelul Colegiului activează cu bune rezultate Consiliul profesoral, ca for conducător şi care 

se întâlneşte bi sau trisemestrial, ori de câte ori apar de discutat şi luat hotărâri importante. De 

asemenea, activitatea Consiliului profesoral se bazează pe activitatea comisiilor metodice, a 

comisiilor educative, a comisiilor de lucru, a lectoratelor cu părinţii, a comisiei pentru 

curriculum, comisii care au câte un responsabil, programe ale activităţilor anuale şi semestriale, 

sarcini bine stabilite.  

Managementul operaţional este asigurat de existenţa regulamentului intern care 

cuprinde prevederi pentru funcţionarea curentă a tuturor structurilor existente la nivelul şcolii.  

 Comisiile existente, membrii Consiliului de administraţie, cât şi toate compartimentele au 

responsabilităţi clare în cadrul colegiului.  

 Rezultatele obţinute demonstrează că fiecare comisie, fiecare membru  şi-au cunoscut 

sarcinile şi le-au dus la îndeplinire.  

 Un rol deosebit în realizarea obiectivelor propuse l-a avut şi procesul de monitorizare a 

tuturor activităţilor, monitorizare care şi-a dovedit eficienţa prin rezultatele obţinute în toate 

sectoarele de activitate. 

 În şcoală este amenajat un cabinet medical care are personal medical angajat. Există 

proceduri interne pentru asigurarea serviciilor medicale de urgenţă. Paza şi securitatea unităţii 

şcolare sunt asigurate pe parcursul desfăşurării cursurilor de către cadrele didactice de serviciu şi 

de un cadru militarizat în timpul cursurilor de după- amiază, iar în timpul nopţii prin sistemul de 

monitorizare şi alarmă propriu. 

Pregătirea cadrelor didactice pentru oră, modul de desfăşurare a orelor a fost monitorizat 

prin asistenţe la ore, prin discuţii cu elevii, cu responsabilii comisiilor metodice, prin activitatea 

comisiei de evaluare internă, prin testele şi chestionarele aplicate elevilor. 

Activităţile comisiilor metodice şi de lucru, au fost monitorizate prin participarea directă 

la activităţi, prin raportarea în Consiliul de administraţie a activităţii comisiilor prin responsabili, 

prin delegarea membrilor C.A. pentru a sprijini, ajuta şi supraveghea activităţile. În urma 

procesului de monitorizare s-a constatat că nu toate cadrele didactice s-au implicat suficient în 

procesul de pregătire al elevilor, pregătire făcută sporadic, urmând ca pentru viitor să se ia 

măsurile corespunzatoare îmbunătăţirii activităţii.  

Ţinând cont de rolul managementului în desfăşurarea procesului de învăţământ, apreciem 

că acesta a fost bine realizat, atât de cei doi directori, cât şi de Consiliul de administraţie. În 

realizarea unui bun management, s-a pornit de la cunoaşterea punctelor tari şi slabe ale activităţii 

de conducere. Printre punctele tari amintim câteva: cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei, 

cunoaşterea şi aplicarea în mod obiectiv a regulamentelor şcolare, a ordinelor forurilor ierahice 

superioare, cunoaşterea curriculumului naţional, unitatea de acţiune a directorilor, întocmirea 

tuturor documentelor necesare activităţii etc. iar dintre  punctele slabe putem considera 

indulgenţa şi toleranţa în cazul unor acţiuni neconforme cu obiectivele planurilor manageriale, 

etc.  

Trebuie să amintim că în cadrul instituţiei noastre există o transparenţă totală în luarea 

deciziilor. Consiliul de administraţie din care fac parte cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 
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Consiliului local și agenți economici a luat toate deciziile necesare unei bune desfaşurări a 

activităţii de instructiv- educative, de intreţinere şi reabilitare.  

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 Spaţii pentru învăţământ: 

- 26 săli de clasa în cele 2  clădiri: 7 săli în corpul  A şi 19 săli în corpul B. 

- 3 cabinete : educaţie tehnologică, discipline economice, psihopedagogie; 

- 5 laboratoare: fizică – chimie, biologie, 3 laboratoare de informatică 2 în corpul B  

şi un laborator de informatică în corpul A; 

Şi în anul  şcolar 2017-2018 s-a continuat programul  de  modernizare a bazei materiale 

a şcolii si intreţinerea acesteia (s-a igienizat şi s-au efectuat reparaţii în sălile de   clasă din 

ambele corpuri).  

    Biblioteca  

Colegiul dispune de două biblioteci, câte o bibliotecă în fiecare corp de clădire, care deţin 

un numar  de 47.950 volume. Numărul constant de cititori este în ambele biblioteci de circa 500, 

iar ritmul mediu zilnic de împrumut/restituire este circa 100-150. Nu au fost probleme deosebite 

legate de procurarea manualelor. 

Baza sportivă 

În Corpul B şcoala dispune de un teren de educaţie fizică  o sală de clasă ,transformată în 

sală de sport, insuficientă ca spaţiu pentru desfăşurarea eficientă a orelor de educaţie fizică şi 

sport pe timpul iernii sau în zilele cu vreme nefavorabilă pentru efectuarea orelor în aer liber.  

Pentru construirea unei săli moderne, conform standardelor, s-a efectuat până în prezent 

un studiu de fezabilitate pentru viitoarea sală de educaţie fizică necesară şcolii. Cautăm soluţii 

privind  finanţarea pentru realizarea investiţiei propuse. 

Alte spaţii: 

Şcoala mai dispune de: 

- 21 de spaţii sanitare  

- 5 spaţii de depozitare materiale didactice. 

Spaţii folosite pentru practica în producţie a elevilor   

Pentru efectuarea stagiilor de practică prevazute în planul de învăţământ, şcoala dispune de: 

- un laborator de alimentaţie, realizat cu finanţare din bugetul şcolii, în cadrul căruia se 

realizează orele de instruire practică prevăzute la profilul turism şi alimentaţie; 

- două cabinete pentru firmele de exerciţiu în care se desfăşoară orele de instruire practică 

a elevilor de la clasele a XI-a, economic, admininistrație; 

- stagiile de instruire practică prevăzute la clasele de liceu s-au efectuat la agenţii economici 

în baza convenţiilor de practică:Hotel Hestia, Pescărușul Albastru,,SC Chinezu SRL, SC 

Enterprise SRL,SC Catiov SRL. 

Baza materială asigură funcţionarea după un program în două schimburi. 

 

2.1. Resurse financiare 

 

      Bugetul şcolii este fundamentat în mod realist pe baza planului de şcolarizare propus. 

Priorităţile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt legate de programele de 

învăţare şi priorităţile planificate şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele 

unităţii. 
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3. RESURSE UMANE 

 

3.1. Populaţia şcolară 

Situaţia școlară, în ultimii doi ani școlari 

Anul 

școlar 

Număr 

elevi 

înscrisi la 

începutul 

anului 

școlar 

 

Veniti 

în 

timpul 

anului 

școlar 

 

Plecati 

la altă 

scoală în 

timpul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi care 

au 

abandonat 

școala 

Număr 

elevi 

existenti la 

sfârsitul 

anului 

Promovați 
Repe-

tenți 

- (a) (b) (c) (d) (e=a+b-c-d) (f) (g) 

2016

-

2017 

1127 12 46 - % 1090 1067 
97,88

% 
23 

2017

-

2018 

1036 23 13 - % 1008 989 
98,11

% 
19 

 

 

Analizând tendinţele demografice din zonă, populaţia de vârstă şcolară la nivelul Judeţului 

Călăraşi se află pe o curbă descendentă până în 2025. 

 Pentru şcoala noastră, acestă tendinţă a început să ridice probleme pentru realizarea a planului 

de şcolarizare prevăzut pentru anul şcolar 2018-2019 pentru toate nivelurile de învaţământ: 

primar, gimnazial și liceal. La nivelul școlii s-au înregistrat situaţii de abandon şcolar. 

 

Analiza comparativă a promovabilităţii în ultimii 2 ani şcolari 
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3.2. Rata de absolvire (pe cicluri educaţionale) în ultimii doi ani şcolari  
 

Anul şcolar 

Numărul de 

elevi existenţi 

la sfârşitul 

anului şcolar 

Numărul de elevi 

promovaţi 
Rata de 

absolvire 

 a b b/a 

2016 - 2017 invatamant primar – cls. 0- IV 227 227 100% 
2016 - 2017 invatamant gimnazial- cls.V- VIII 218 213 97,70% 

2016 - 2017 învățământ liceal cls.IX- XII, XIII 627 611 97,44% 

2016 - 2017 învățământ profesional anul II,III 27 25 92,59% 

2017 -2018 invatamant primar – cls 0- IV 248 248 100% 

2017 - 2018 invatamant gimnazial- cls.V- VIII 195 194 99,48% 

2017 - 2018 învățământ liceal cls.IX- XII-/ 556 538 96,76% 

2017 - 2018 învățământ profesional anul I/III 9 9 100% 
 

 

 

 
 

Situaţia comparativă a promovabilităţii pe cicluri educaţionale 
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3.3. Rata de tranziţie în ciclul următor de educaţie în ultimii 2 ani şcolari 

 

Anul scolar 
Număr absolventi 

a VIII-a/XII/XIII 

Număr elevi care continuă studiile 

Scoală 

profesională 
Liceu 

Postliceal Studii 

superioare 

 A B C D E 

2016-2017 
a VIII-a 45 - 45   

XII/XIII 133 - - 3 60 

2017-2018 
a VIII-a       47 - 47 - - 

XII/XIII       131 - - 5 48 
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3.4. Absențele elevilor / 2016-2017; 2017-2018 
 

• Absenţele elevilor 

Anul scolar Total absente Absente motivate Absente nemotivate 

2016-2017 36073 19132 16941 

2017-2018 34464 16099 18365 
 

Frecvenţa este monitorizată prin aplicarea unei proceduri, din analiza efectuată se constată 

o creştere a numărului total de absenţe în 2017-2018 faţă de 2016-2017, o creștere a celor 

nemotivate şi o scădere ușoară a celor motivate. Cauzele absenteismului sunt legate de naveta 

elevilor de care mulţi elevi din mediul rural sunt dependenţi, probleme de sănătate, cereri ale 

părinţilor pentru rezolvarea unor probleme de familie. 

Situaţia comparativă absenţe motivate şi nemotivate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Personalul şcolii: 
 

Personalul școlii a fost format din 73 cadre didactice, 10 personal didactic auxiliar, 10 

personal nedidactic. Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100 %. 

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu 

obţinerea gradelor didactice şi stagii de fomare în specialitate şi metodică. 

 

3.6. Calitatea personalului didactic 

• Calificat 

• Necalificat 

• Cu performanţe în activitatea didactică 

• Absolvenţi de cursuri formare / perfecţionare 

 
 

Nivel de învățământ 
Personal didactic 

Calificat Necalificat 

Învăţământ primar 10 - 

Învăţământ gimnazial și liceal 63 - 

Total 73 - 
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    3.7  Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

 

 

 3.8. PERSONAL AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

  

 Personalul auxiliar al Colegiului Economic este format din 10 persoane încadrate pe diferite 

funcţii (3 secretare, 2 bibliotecare, 2 informaticieni, 1 laborantă, 1 administrator financiar,1 

administrator de patrimoniu). 

 Personalul nedidactic este format din 10 persoane: 5 îngrijitori şi 5 muncitori. . 

 

     3.9. ACTIVITATEA CONSILIILOR, COMISIILOR 

     

Toate comisiile de lucru şi-au întocmit proiectele de activitate la începutul anului şcolar iar 

transpunerea lor în practică s-a urmărit de către conducerea şcolii (director, director adjunct), 

responsabilii comisiilor metodice şi de consilierul educativ. Periodic, în Consiliul de 

Administraţie, s-au analizat rezultatele şi eficienţa activităţilor desfăşurate. 

 

 

     4. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE 

                    
  

2017-2018 au fost înscrise  pentru obţinerea gradelor didactice: 4 cadre didactice; 2 pentru 

gradul I, 2 pentru gradul II. 

Cursuri de perfecţionare; În  anul şcolar 

• „Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea ți eficientizarea comunicării și 

relaționării”- prof. psihopedagog Botea Cristina; 

• Curs de perfecționare „18 tehnici fundamentale de parenting”- prof. psihopedagog Botea 

Cristina 

•Seminar de formare „Rolul coordonatorului social în implementarea metodelor, tehnicilor şi 

instrumentelor folosite în asistenţa socială” prof, Borcea Ciprian; 

 • Conferința cu tema  „Modele de bună practică în activitatea social – filantropică” 

desfășurat de către Serviciul  Social Misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor – prof. 

Borcea Ciprian;  

• Programul de formare continuă „Abilități de viață pentru o dezvoltare durabilă”- prof. 

Catană Mioara  

• Curs de formare „CBC for MaST Education”- prof. Chesaru Dorina,Sel Mariana, Radu 

Elena.  

 • Curs perfecționare „Pedagog pentru recuperarea copiilor cu CES”- prof.Anghel Mădălina 

  

 

 

 

Total Număr personal didactic calificat: 

 

73 

Cu doctorat Cu gradul I 
Cu gradul 

II 
Cu definitivat Fără definitivat 

1 44 11 15 2 
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5. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

 Calitatea proiectării didactice.  

Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu cerinţele 

programelor. Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în întregime 

şi la timp. 

Rapoartele de analiză ale activităţii comisiilor metodice întocmite de responsabilii comisiilor 

sunt anexe ale  acestui document. 

În anul şcolar 2017-2018 la nivelul comisiilor metodice din Colegiului Economic Călăraşi s-

au desfăşurat următoarele activităţi: 

 

Aplicarea testelor iniţiale, secvenţiale şi finale 

 
La toate disciplinele din cadrul fiecărei arii curriculare s-au întocmit şi aplicat teste iniţiale, 

secvenţiale şi finale conform modelelor oferite de MEN pe baza standardelor naţionale de 
evaluare, respectându-se programa şcolară în vigoare. 

Astfel, la fiecare nivel de studii s-au avut în vedere corelarea competenţelor specifice din 
programa aferentă a anului anterior de studiu cu cele din programa pentru anul curent, prin 
această corelare s-au putut identifica acele competenţe care pot anticipa un progres al elevilor şi 
totodată facilitează o proiectare a activităţilor didactice corelată cu nivelul real de pregătire al 
elevilor, în vederea optimizării învăţării şi îmbunătăţirii competenţelor specifice. 

Rezultatele testelor au fost analizate la nivelul fiecărei comisii metodice, în baza acestor 
analize au fost întocmite rapoarte de analiză a rezultatelor evaluărilor în care s-au punctat 
greşelile frecvente şi măsurile de remediere. 

 

Măsuri / modalităţi de remediere 

Pentru remedierea şi ridicarea nivelului de formare a competenţelor la nivelul fiecărei 

comisii metodice cât şi la nivel de şcoală s-a întocmit un plan operaţional de progres ce cuprinde 

obiective, activităţi specifice, metode de combatere a absenteismului şi metode de evaluare în 

conformitate cu programele şcolare şi standardele naţionale de evaluare. 

- monitorizarea frecvenţei elevilor la toate orele de curs 

- implementarea unui program de lectură dirijată în cadrul lecţiilor prin lectura rea textelor 

de specialitate interpretarea şi înţelegerea acestora folosind auxilia re didactice (manuale, 

cărţi de specialitate, reviste, articole) în conformitate cu conţinuturile programelor şcolare 

- tratarea diferenţiată cu caracter remedial sau stimulativ a elevilor ce întâmpină dificultăţi 

de învăţare / comportament 

- aplicarea unor metode de fixare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor la finalul 

unităţilor de învăţare 

- aplicarea strategiilor moderne de predare – învăţare prin utilizarea mijloacelor audio – 

video, IT din dotarea şcolii 

- structurarea şi simplificarea conţinutului tematic sub formă de schiţe, grafice, tabele 

comparative, etc. 

- folosirea de material didactic distributiv pentru învăţarea prin acţiune şi consolidarea 

cunoştinţelor în timpul orelor de abilităţi practice, de laborator tehnologic şi instruire practică 

- stimularea capacităţii elevilor de investigare şi rezolvarea unor situaţii problemă, studiu 

de caz 

- folosirea diversificată a metodelor de evaluare cu scop de utilizare a învăţării (portofolii, 

experimente, lucrări practice) 

- întocmirea şi parcurgerea unui program de pregătire suplimentară bazat pe teme 

recapitulative şi aplicaţii practice (subiecte de examen pentru evaluarea naţională şi 

bacalaureat).  
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ACTIVITĂŢI DEMONSTRATIVE 

• Activitate demonstrativă - Cerc pedagogic,centrul metodic II Călărași, la clasa a IV-a , 

prezentare model planifcarea unei unități de învățare  – înv. Radu Maria; 

• Activitate metodică demonstrativă la limba franceză în cadrul Cercului pedagogic județean 

cu tema ,,Aplicarea creativă a programei școlare în sensul dezvoltării competențelor 

transdisciplinare”- prof. Radu Cornelia 

• Prezentare / susținere lucrare metodico- științifică, lb. franceză, gr.I- prof. Achim Aneta. 

• Prezentare / susținere lucrare metodico - ştiinţifică, biologie gr. I - prof. Radu Elena 

• Prezentare / susținere lucrare metodico-ştiinţifică,psihologie gr.I - prof. psihopedagog 

Anghel Mădălina 

• Activitate demonstrativă cu tema ,,Calcularea valorii calorice a alimentelor” la cls. IX D- 

prof. Nan Anicuța 

 

REFERATE LA NIVEL DE COMISII METODICE 

 

 

• Referat cu tema „Strategii și metode de predare integrată la clasa pregătitoare” – înv.Roșu 

Mihaela.  

• Referat cu tema „Diferențierea și individualizarea activității didactice în învățământul 

primar” - înv.Voinea Mariana; 

• Referat cu tema „Definirea integrării școlare a copiilor cu dificultăți de învățare” - înv.Radu 

Maria; 

• Referat cu tema „Lectura - o necesitate” - înv.Duțu Cătălina; 

• Referat cu tema „Joc și mișcare” – înv.Vlăscianu Nicoleta; 

• Referat cu tema „Tratarea diferențiată a elevilor- o problemă de actualitate a învățământului 

modern” – înv.Negrilă Adriana 

• Referat cu tema „Morala și etica profesională a cadrului didactic” – înv.Ianache Georgeta; 

• Referat cu tema ,,Valori comportamentale și reducerea violenței în școală”- înv. Gheorghiu 

Mihaela;  

• Referat cu tema „Abordarea diferențiată în realizarea planificării la cls. a IV-a” – înv.. 

Gheorghiu Mihaela; 

• Prezentare în  ppt. cu tema „Diferențierea învățării” – înv.Voinea Mariana; 

• Referat cu tema „Metode de evaluare alternative” – prof.Catană Mioara; 

• Referat cu tema „Metode şi procedee de rezolvare a problemelor de fizică şi chimie în 

gimnaziu”- prof. Şnel M., prof. Bobeică Iulian; 

• Referat cu tema „Inteligența emoțională” – prof.Chesaru Dorina 

• Referat cu tema „Metode moderne de evaluare” – prof.Cornea Raluca 

• Referat cu tema „Aspecte metodice ale abordării textului liric la nivel  liceal” – 

prof.Dragomir Bica  

• Referat cu tema „Softul educațional- un instrument de lucru atractiv” – prof.Asan Veronica 

• Referat cu tema „Gândirea critică în predarea limbilor străine”- prof.Cristea Delia; 
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6.   PROIECTE, PROGRAME ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 
 

 

• Proiectul transfrontalier România-Bulgaria ,,Collective Education,,188 Interreg V-A; 

• Proiectul ,,ROSE” MEN; 

• Proiectul transfrontalier româno-bulgar„REYLIM” în parteneriat cu Liceul  Economic 

„Atanas Burov” și  CCIA Călărași; 

• Proiectul „Impact”;  

• Proiectul Ecoprovocarea; 

• Proiect de parteneriat „Discovery” 

• Proiectul pentru dezvoltarea abilităților socio- emoționale „Vreau să am abilități formate 

pentru adeveni un tânăr responsabil”- prof. psihopedagog Anghel Mădălina 

• Proiectul „Voluntar pentru o zi”partener gradinița „Scufița Roșie” din cadrul şcolii 

gimnaziale ,,Carol I” Călărași; 

• Proiectul „Nouă ne pasă” parteneri şcolile gimnaziale: Carol I, Tudor Vladimirescu, 

C.Brâcoveanu, C.A Rosetti, Colegiul „Ștefan Bănulescu”; 

• Proiectul „Noi şi spațiul cosmic”; 

• Proiectul „Un Mediu curat pentru o generație sănătoasă” în parteneriat cu Primăria Călărași, 

ISJ Călărași, REBU SA ,Școala gimnazială „Carol I”, Colegiul „Sandu Aldea”, Școală 

gimnazială „Mircea Vodă”, Călărași 

• Proiectul „Prietenia ta contează pentru mine”, CJRAE 

• Parteneriat SNAC ; 

• Parteneriat cu „Asociația pentru Învățare Permanentă”, „Open and Distance Learning 

Center” în cadrul programului educațional de dezvoltarea competenșelor cognitive, sociale și 

emoționale prin joc” 

• Parteneriat cu editura EDU și Asociația Educrates, proiectul „Utilizarea Softului Educațional 

și a Manualului Digital în Procesul de Predare- învățare”; 

• Parteneriat  cu Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” localitatea Pătârlagele jud. Buzău; 

• Parteneriat educațional „Descoperă lumea lui Ștefi”; 

• Parteneriat în cadrul proiectului „Elevi motivați, absolvenți pregătiți”cu Univ. Ovidius 

Constanța (Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Științe Economice) 

• Parteneriat cu tema „Tainele cărților” , Biblioteca judeţeană Călărași ; 

• Parteneriat cu Muzeul Dunării de Jos, Călărași; 

• Parteneriat cu Centrul Naţional de competenţe şi performanţă „Comper” 

• Parteneriat cu Crucea Roşie Călăraşi; 

• Parteneriat cu IPJ Călărași 

• Parteneriat cu IHS Călăraşi; 

• Parteneriat cu Biserica „Sf. Ioan Botezătorul Călăraşi”; 

• Parteneriat cu DGASPC-centrul de primiri în regim de urgenţă, Sf. Maria Călăraşi; 

• Parteneriat cu Fundaţia „Noi Orizonturi” Romanian American Foundation”; 

• Parteneriat cu Agenţia de Mediu; 

• Parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică Călăraşi; 

• Parteneriat cu Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Călăraşi; 

• Parteneriat cu Centrul de îngrijire adulţi Ciocăneşti,  jud.Călărași; 

• Parteneriat – Centrul Maternal „Sfânta Maria” Călăraşi; 

• Parteneriat – Căminul de bătrâni „Antim Ivireanul” Călăraşi; 

• Parteneriat cu Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap fizic Călăraşi. 
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7.  ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE 

 

• Festivitatea de deschidere a noului an şcolar 2017-2018 

• Activităţi educative şi recreative de „Ziua Educatorului” – înv, prof, diriginţi; 

• Ziua Europeană a limbilor – prof. Radu Cornelia, Oprişan Daniela, Ioniţă Cornelia, Minea D, 

Meca S, Achim Aneta, Cristea Delia; 

• Ziua Armatei- prof. Teodorescu Lucian 

• Ziua Mondială fără tutun-prof. Necula Mirela 

• Ziua Colegiului – înv., prof., diriginţi; 

• Ziua de 1 Decembrie – activități tematice  desfășurate: ,,Uniți în cuget și simțiri” – prof. 

Asan Veronica, Oprea Mirela, Borcea Ciprian;  

• lecție specială la Biblioteca județeană – prof. Teodorescu Lucian; înv., prof. diriginți; 

• Serbări în preajma Crăciunului – înv., prof., diriginţi; 

• Activităţi de voluntariat – „Dar din dar se face rai” pentru micuțul David – înv. Beia Alina, 

Negrilă Adriana, Duțu Cătălina; ,,Alături de cei aflați în nevoi”- prof. Borcea Ciprian; 

• Săptămâna mondială a spaţiului cosmic – „Noi şi spaţiul cosmic”, ,,Dicovery”– prof. 

Chesaru D., Şnel M., Catană M.; 

• Excursie didactică cu tema ,,Dobrogea- leagăn al istoriei și spritualității poporului român” în 

jud. Constanța- prof. Asan Veronica, Dedu Marius 

• Zilele Holocaustului în România – prof. Asan V.; 

• Vizionari filme la Cinema 3D, Călărași; 

• Vizite la grădina zoologică din Călărași- înv., prof., diriginți 

• Ziua de 24 ianuarie -Unirea Principatelor Române – înv., prof., diriginți; 

• Concursul ,,Civilizație și credință” pe teme de istorie, geografie și religie - prof. Asan 

Veronica, Dedu Marius, Oprea Mirela, Borcea Ciprian 

• Concursul  de cultură generală „Be coolt”- prof. Marin Elena, Anton Mădălina 

• Activități culturale/ dansuri moderne și populare; 

• Cncursuri de recitare și creație „Simfonia toamnei”, „Ninge cu versuri”- prof. de limba 

română 

• Târg ornamente de Crăciun- înv., prof.; 

• Campania SNAC „Săptămâna fructelor și legumelor” – prof. Meca Silvioara, Borcea 

Ciprian,Şnel Mariana, psihopedagog Anghel Mădălina, Botea Cristina.; 

• Carnaval de Halloween; 

• Expoziţia Şcoala MaST Top, ISJ. Călăraşi, cls. a VII-a A, a VI-a A, a VIII-a A- prof.Şnel M., 

prof. Catană M., prof. Chesaru Dorina 

• Campania de prevenire a traficului de persoane, „Viaţa mea, un joc serios”- pof. 

psihopedagog Anghel Mădălina 

• Colinde de Crăciun – înv. Voinea M., Radu M., Vlăscianu N.,Gheoghiu M; 

• Competiţii sportive „Cupa de toamnă” – prof. Butuc I., Stoenescu C, Marinescu Elena; 

• Activităţi – clubul Impact – prof. Stănescu Carmen, prof. Anton Mădălina; 

• Activități de voluntariat derulate cu Fundația „Noi Orizonturi”- prof.,diriginți 

• Tradiţii anglo – americane – Hallowen, Thanksgiving Day, Christmas – prof. Ioniţă C, Meca 

S, Oprişan D; 

• Excursii tematice în cadrul săptămânii „Școala altfel” la Constanța, Sinaia, Târgoviște, 

Brașov, București; 

• Activități omagiale: Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Ioan Slavici, I. L. 

Caragiale, Mihai Eminescu”– înv., prof. lb. română, bibliotecarele; 

• Acţiuni desfăşurate în colaborare cu: C.P.C.A., D.S.P., I.P.J., Jandarmerie. 
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8.  REZULTATE  LA CONCURSURI ŞI  OLIMPIADE ŞCOLARE  

 

 

 

 

nr. 

crt. 

Concursuri/olimpiade 

(internaţionale, naţionale, jud, 

loc.) 

Faza 
Premiul 

I 

Premiul           

II 

Premiul 

III 

Menţiune,Premiu 

special 

Premii 

obţinute 
Clasa 

1 Concursul „Tradiții de iarnă” Internat. 1 - - 1 2 VII 

2 
Concursul  de informatică 

,, Brebas” 
Internat.  - - - - Participare X-I, XI-I 

3 
Concursul ,,Euroambasadori 

pentru viitorul Terrei” 
Internat.  1 - 1 -         2 IX 

4 
Concursul ,,Alege este 

dreptul tău!” 
Națională - - - - Participare IX 

5 Concurs „Sfintele Paști”Iași Națională - 1 1 - 2 VI,VII 

6 Concursul „Orthofrancais” Națională 3 1 2 - 6 V,VI,VII,VIII,XI  

7 
Concursul ,,Comper -

Matematică”Etapa I 
National 9 9 8 - 16 Preg.I,II,III,IV 

8 Concursul ,,Lumina Math” National 4 3 1 3 11 II, III, IV 

9 
Concursul ,,Comper-

Comunicare” 
National 9 9 8 - 26 Preg. I, II, III, IV 

10 
Concursul de lb. Engleză 

,,Public  Speaking” 
National 2 3 1 - 6 VI,VII,VIII 

11 Concurs ,,Ioan Onuţă” Locală 1 1 2 8 12 IX, X , XI, XII 

12 Olimpiada de limba română Județeană - - - 1 1 VII 

13 Olimpiada de limba română Județeană - - 1 - 1 IV 

14 Olimpiada de Educație civică Județeană 1 - - - 1 IV 

15 Olimpiada de Matematică Județeană - 1 1 - 2 III, IV 

16 Olimpiada de limba engleză Județeană - 1 4 3 8 VII,VIII 

17 Olimpiada de Fizică Județeană - - 1 1 2 VI 

18 
Olimpiada de 

tehnologii/economic 
Județeană 2 2 2 2 6 XI, XII 

19 
Olimpiada de 

tehnologii/turism și alientație 
Județeană 2 2 2 2 6 XI, XII 

20 
Concursul „English Club 

Junior” 
Locală - 1 2 - 3 V,VII,VIII 

21 Concursul „Șerban Țițeica” Județeană 1 - - 1 2 X 

22 Concursul „T.A Edison” Județeană  - 1 3 2 VI 

23 Concursul „Nichita Stănescu” Locală 1 1 - 1 3 XII 

24 Simpoziom Fizică-București Interjud. 1 - - - 1 VII 

25 
Sesiune de referate și 

comunicări științifice 
Județeană 1 1 - - 2 VII 

26 
Concurs „Mesajul meu 

antidrog” 
Judeșeană 1 - 1 - 1 VI, XI 

27 
Concursul interdisciplinar„Le 

Francophile” 
Interjud. - 1 - 1 2 XI 

28 

Competiția MaST -

proiectul,,Dispozitive 

Experimentale de laborator 

funcționale” 

Locală 1 - - - 1 VI, VII,VIII  

29 
Concursul ,,Magia 

sărbătorilor de iarnă” 
Regional 2 - - 1 3 II 

30 
Concursul „Primăvara 

firmelor de exerițiu”București 
Regional - - 3 - 3 XI 
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9. REZULTATE  LA  EVALUĂRILE  NAŢIONALE 

9.1 Rezultate la evaluare națională organizată la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a: 

2017 - 2018 
 

Clasa a II-a: 52 de elevi înscriși 

Testul Citit- Limba română - prezenţi  51 de elevi. Au răspuns la itemii ( 1.1-1.12), astfel : 

răspuns corect – 89,4 %, parțial corect - 4,41 %, răspuns incorect - 6,19 %, fără răspuns - 0 %. 

Testul Scris- Limba română: - prezenţi 52  de elevi. Au răspuns la toți itemii, astfel: corect  

parțial corect- 85,81%, parțial corect – 9,86%, incorect – 4,33% %  fără răspuns -0%. 

Testul Matematică: - prezenţi  51 de elevi. Au răspuns la itemii ( 1.1-1.12), astfel: corect 70,5%, 

parțial corect 5,15%, incorect – 23,27 % și fără răspuns -1,08%. 
 

Clasa a IV-a:  45 de elevi înscrişi 

Testul - Limba  română: - prezenţi 44. de elevi. Au răspuns la itemii ( 1.1-1.15), astfel : răspuns 

corect: 88,95% , parțial corect – 5,45 % , răspuns incorect 5,60%  

Testul Matematică:- prezenţi 44 de elevi.Au răspuns la itemii( 1.1- 1.20), astfel: răspuns corect 

74,56%, parțial corect 10,90%, răspuns incorect 13,18 %, cu răspuns lipsă 1,36%.  
 

Clasa a VI-a: 66 de elevi înscrişi 

Testul Limbă și comunicare: - prezenţi 64 de elevi.Au obținut la itemii( I-X), astfel: 51,09 % 

din elevi au primit punctaj total, 33,59 % din elevi au răspuns parțial, 15,31 % au primit punctaj 

0.  

Testul Matematică și științe: - prezenţi 65 de elevi.Au obținut la itemii ( 1.1- 1.15) astfel: 41,44 

% din elevi au primit punctaj total, 22,05% din elevi au primit punctaj parțial iar 36,51% au 

obținut punctaj 0 . 

 

9.2. Rezultate la examenele naționale în ultimii 2 ani şcolari : 

 

Evaluare Naţională 
 

Anul scolar 

Număr 

elevi clasa a 

VIII-a 

Medii la examenul de evaluare natională 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2016-2017 38 3 4 13 10 7 - 

2017-2018 38 7 8 9 7 1 - 
 
 

nr. 

crt. 

Concursuri/olimpiade 

(internaţionale, naţionale, jud, 

loc.) 

Faza 
Premiul 

I 

Premiul           

II 

Premiul 

III 

Menţiune,Premiu 

special 

Premii 

obţinute 
Clasa 

31 
Concursul  ,,Târgul firmelor 

de exercițiu” ISJ Călărași 
Regional 5 4 4 7 20 XI 

32 
Concursul  ,,Antreprenor de 

succes” ISJ Călărași 
Județeană 2 5 4 6 17 VIII,IX, X,XI 

33 
Concursul de lb. Engleză 

,,Public  Speaking” 
National 2 3 1 - 6 VI,VII,VIII 

34 

Concursul  ,,Valențe culturale 

ale sănătății și securității în 

muncă” 

Județeană - - 1 - 1 XI 

35 Concursul  ,,Business -Plan” Județeană 1 - - - 1 XI 

36 
Cncursuri sportive (handbal, 

fotbal, cross, atletism, șah). 
Local 6 10 4 1 21 

V-VIII, IX-

XII,înv.primar 
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În urma analizei rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională din ultimii 2 ani, se 

constată o scădere a ponderii notelor 8-8,99 şi 9-9,99, în 2017-2018 faţă de 2016-2017 şi o 

creştere a ponderii notelor de 5-5,99 şi 6-6,99, ceea ce impune stabilirea unei pregătiri mai 

eficiente pentru  îmbunătăţirea performanţei elevilor. 
 

Situaţia comparativă pe grupe de medii la Evaluarea Naţională 
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Procentul de promovare la Evaluarea Naţională: 97,36 % - 2016-2017, 84,21%- 2017-2018 

 

9.3. Rezultate la examenul de Bacalaureat în ultimii 2 ani şcolari : 
 
 

 

 

Anul scolar 

Număr 

elevi 

prezenți  

Medii la examenul de bacalaureat 

˂5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2016-2017 117 29 29 42 14 3 - 

2017-2018/SC  92 32 29 19 12 - - 
 

În urma analizei rezultatelor la examenul de Bacalaureat din ultimii 2 ani, se constată o 

scădere a ponderii notelor 8-8,99 şi 9-9,99, în 2017-2018 faţă de 2016-2017, ceea ce impune 

stabilirea unui program de pregătire mai eficient pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor la 

acest nivel. 

Situaţia comparativă pe grupe de medii la Bacalaureat 
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Procentul de promovare la Bacalaureat: 75,26%, 2016-2017, 65,22% (Serie curentă – iune-

iulie 2017-2018); se constată o scădere a procentului de promovare. Pentru creșterea procentului 

de promovare a examenului de bacalaureat, în anul școlar 2018-2019 se impun planuri de măsuri 

și programe de pregătire mult mai eficiente pentru disciplinele de examen. 

Examenul de certificare a competenţelor profesionale şi atestare pe toate domeniile de 

pregătire profesională au fost promovate  100% de către elevii înscrişi. 
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10. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planurilor Cadru şi ale Programelor. La 

partea de CDŞ, s-au adăugat în oferta şcolii, şi prin urmare în structura disciplinelor predate în 

anul şcolar 2017-2018, discipline specifice unor arii curriculare. 

 

10.1. Prezentarea opţionalelor/pachetelor opţionale.  

În curriculum-ul specific şcolii noastre, în anul şcolar 2017-2018, au fost incluse următoarele 

discipline opţionale: 

 

10.2 . Calitatea predării.  

În contextul activităţii specifice managementului educaţional s-a constatat că pregătirea 

predării şi lecţiile în sine, s-au desfăşurat la marea majoritate a cadrelor la cote corespunzătoare 

standardelor fixate.  
 

10.3 . Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă.  

In anul şcolar 2017-2018, în şcoală s-au desfăşurat  ore de pregatire cu elevii capabili de 

performanţă la Limba şi literatura română, Matematică, Fizica, Chimie, Biologie, Istorie. 
 

10.4 .Program de pregătire suplimentară. 

În anul şcolar 2017-2018, în şcoală s-au desfasurat ore de pregătire suplimentară la: Limba şi 

literatura română, Matematică, Geografie, Economie, Psihologie, Lb.engleză pentru Evaluare  

Națională şi Bacalaureat.  

 

11. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

11.1.Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă. 

Colaborarea cu părinţii este bună. Părinţii au sprijinit/ susţinut şcoala în diferite activităţi. 

Clasa Denumirea optionalului / CDS, CDL               profesor 

V A Traditions-stories songs and poems  Meca Silvioara 

VI A Numere prime            Ioniță Lucian 

VI B Lectura ca abilitate de viață  Cornea Raluca 

VI C Matamatici complementare Barbu Lucica 

VII A Interactive English           Ioniță Cornelia 

VII B Ghid de supraviețuire a limbii române                    Ghioca Mariana           

VIII A Matematici pentru toți        Ioniță Lucian 

VIII B Tehnici de interpretare a textului literar            Dragomir Bica 

IX – I Informatică aplicată            Cârjilă Daniel 

X-I Informatică aplicată            Cârjilă Daniel    

XI-I TIC; Rețele de calculatoare            Duțu Carmen 

- Șiruri și serii numerice            Ioniță Florica 

- Engleză pentru afaceri            Cristea Delia 

IX-ec. Organizarea activității în  unitățile comerciale 
  Caraion Steluța,    

    Toader Marioara 

IX-t.alim. 
Organizarea activităţii în unităţile de 

alimimentație și turism 

           Necula Mirela, 

           Nan Anicuța 

X Pași spre cariera profesională 
Stanciu E.,Ovidenie     

Daniela, Brișan Mariana                       

X Valorificarea potențialului turistic local            Necula Mirela 

X De la şcoală la locul de muncă            Nan Anicuța 
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11.2.Colaborarea cu factorii locali 

În condiţiile unui management educaţional bine adaptat la posibilităţi şi cerinţe s-a menţinut 

o bună colaborare cu factorii locali: Primărie, Consiliu Judeţean, Prefectură, Poliţia de 

proximitate, Jandarmerie, ISJ. 

 

11.3.Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

Şcoala are relaţii foarte bune de colaborare cu celelalte şcoli din municipiu, dar şi cu alte 

şcoli din judeţ şi din ţară. 

 

Statutul unităţii şcolare în comunitate 

• Şcoala se caracterizează prin traditie, profesionalism, acceptă  alternativele şi promovează 

spiritul democratic; 

• Şcoala impune respectarea regulilor şcolare, a ordinii, a comportamentului civilizat şi 

disciplinei; 

• Elevii şcolii sunt preocupaţi în obţinerea de rezultate bune, de performanţă şcolară, participă 

la concursuri; 

• Starea procesului instructiv – educativ, cât şi rezultatele activităţii noastre, ne plasează pe un 

loc fruntaşi, în topul celor mai bune şcoli din judeţ, fapt ce ne onorează, dar ne şi obligă să 

valorificăm orice posibilitate de optimizare pe toate planurile activităţii noastre. 

 

 

 

 ANALIZA SWOT 

 

OFERTA CURRICULARĂ 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Colegiul dispune de :  

- planuri de învăţământ  

- programe şcolare  

- programe şcolare alternative  

- auxiliare curriculare  

- manuale  

- caiete de lucru  

- ghiduri de aplicare  

- culegeri  

- enciclopedii  

- îndrumătoare, aprobate de MEN 

• Elaborarea CDȘ prin consultare cu elevii, 

cadrele didactice și parinți 

• O bună cooperare cu: I.S.J.Călărași, C.C.D. 

Călărasi 

• Nevoile de învăţare ale elevilor sunt 

corelate cu metodele şi tehnicile de predare.  

• Unitatea şcolară încurajează diversificarea 

activităţii în unitate şi crearea unui climat 

centrat pe muncă şi ordine. 

• Standardele de pregătire sunt insuficient 

cunoscute de către părinţi.  

• folosirerea sporadică a mijloaceloor media 

• lipsa unei strategii coerente la nivelul 

tuturor catedrelor pentru stabilirea lacunelor 

elevilor și ameliorarea lor 

• programele de recuperare sau de pregătire 

suplimentară se realizează cu dificultate din 

cauza programului încărcat al școlii și a 

spațiului insuficient 

• numărul redus al elevilor cu performanțe 

deosebite ( medii peste 9.50) la bacalaureat și 

evaluare națională 

• medii la purtare scăzute datorită absențelor  

acumulate de unii elevi și 

sancționate,conform regulamentului școlar 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Identificarea activităților de formare a 

cadrelor didactice. 

• CDȘ – satisface dorinţa de informare şi 

cunoaştere în diferite domenii de activitate.  

• Oferta CDS, CDL ameliorează fenomenul 

de absenteism şcolar şi contribuie la 

dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţare.  

• CDL – permite valorificarea abilităţilor 

individuale.  

• Instituirea unui cadru de monitorizare a 

performanţelor şcolare în unitate.  

• Diversificarea insuficientă a CDL poate 

scădea motivaţia pentru învăţare a elevilor  

• planuri de învățământ și programe școlare 

prea încărcate la majoritatea disciplinelor 

centrează actul educațional pe aspectul 

informativ, teoretic în defavoarea celui 

formativ 

• încărcarea excesivă a programelor școlare 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• personal didactic calificat în proporţie de 100%  

• ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I: 

60%;  

• ponderea cadrelor didactice cu performanţe în 

activitatea didactică: 65%;  

• relaţiile interpersonale:  

- profesori – părinţi  

- profesori – profesori  

• - director – cadre didactice  

• favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ;  

• există o delimitare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice (comisii constituite pe diverse probleme) 

precum şi o bună coordonare a acestora;  

• îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev prin 

intermediului Consiliului elevilor;  

• motivaţia scăzută datorită salariilor 

mici;  

• coservatorism şi rezistenţă la 

schimbare;  

• monotonie în : organizarea şi 

desfăşurarea lecţiilor; centrarea 

activităţii didactice pe nevoile 

elevului;  

• preocuparea insuficientă pentru 

promovarea imaginii școlii și 

mediatizarea rezultatelor obținute în 

diverse activități 

• numarul redus de părinți care 

mențin legătura cu școala 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• se pot organiza întâlniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs;  

• se poate împărtăşi experienţa pozitivă; 

•  poate creşte coeziunea grupului;  

• se  pot asigura o comunicare mai bună;  

• se pot diversifica activităţile de formare şi 

perfecţionare;  

• se pot organiza întâlniri frecvente între cadrele 

didactice şi părinţi;  

• scade motivaţia şi interesul pentru 

activităţile profesionale;   

• criza de timp reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară;  

• numărul elevilor proveniți din 

familii monoparentale este în 

creștere sau din familii plecate în 

strainatate 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

                    PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea lor în 

normele de igienă.  

• Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale 

pentru toate calificările profesionale ale şcolii:  

laborator de contabilitate, de turism şi alimentaţie,  

laborator de fizică, chimie, biologie, două 

laboratoare de informatică.  

• Şcoala are două biblioteci  

• Există material didactic pentru toate disciplinele de 

învățământ 

• Există cabinet medical 

• Există cabinet psihologic  

• Fonduri băneşti insuficiente pentru 

amenajarea modernă a 

laboratoarelor, cabinetelor pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a 

stagiilor de pregătire practică 

• Bază sportivă necorespunzătoare 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Descentralizarea şi autonomie instituţională.  

• Parteneriat cu comunitatea locală.  

• Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul 

obţinerii unor fonduri băneşti.  

• Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

activităţi  de întreţinere a sălilor de clasă  

• Administrarea necorespunzătoare a 

resurselor materiale şi financiare 

existente.  

• Limitarea resurselor financiare 

necesare finalizării unor proiecte 

• Degradarea spaţiilor şcolare din 

cauza fondurilor limitate, alocate 

pentru întreţinerea şcolii.  

• Scăderea conştiinţei elevilor 

privind păstrarea şi întreţinerea 

spaţiilor şcolare.  

• Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală 

a echipamentelor existente.  
 

 

RELAŢIA CU  COMUNITATEA LOCALA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Întâlniri semestriale cu Consiliul Părinţilor.  

• Întâlniri semestriale între Comisia diriginţilor şi 

reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delicvenţei juvenile.  

• Dezvoltarea relaţiei profesori – elevi – părinţi prin 

intermediul manifestărilor extraşcolare.  

• Dialog constructiv între conducerea şcolii şi 

Consiliul local.  

• Contacte cu diverse instituţii pentru realizarea 

unor activităţi extraşcolare.  

• Introducerea şi socializarea elevilor în mediul 

comunitar.  

 

 

• Implicarea insuficientă a părinţilor 

în activităţile școlii 

• Identificarea și valorificarea 

resurselor comunității 

• Numar ul redus de O.N.G.-uri și 

de organizații civice cu care școala 

colaborează. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

de a veni în sprijinul şcolii: Primăria, Biserica, 

Poliţia, Centrul Cultural Județean etc.  

• Interesul comunității pentru dezvoltarea școlii, 

Colegiul Economic, fiind o școală cu tradiție în 

domeniul economic/ prima scoală din județ 

• Disponibilitatea Asociației părinţilor privind         

desfăşurarea unor activităţi comune: părinţi-

profesori-elevi.  

• Interesul colegiului de a-şi prezenta o oferta 

educaţională atractivă.  

• Preocuparea altor instituţii similare pentru 

schimburi de experienţă reciproce.  

• Organizarea defectuoasă a 

activităţii de parteneriat poate duce 

la diminuarea sau anularea efectelor 

scontate.  

• Nivelul de educaţie şi timpul 

limitat al părinţilor poate conduce la 

slaba implicare a părinţilor în viaţa 

şcolii.  

• Slaba informare privind specificul 

activităţilor propuse de instituţiile 

partenere. 

anexă: Rapoarte Comisii            

                                                                                       Director adjunct, 

                                                                               prof. dr. Ivanciu Elena Aurelia 


